Време за игри и забавления!
„Става все по-трудно човек да си поиграе.”
Ричард Датнер, ландшафтен архитект, който коментира как с осъвременяването на
проектите за детски площадки „нещо е изчезнало безвъзвратно”
В недалечното минало всяко кътче от града, което изглеждаше нецивилизовано в
очите на възрастните, почти неизбежно беше свързвано от децата с тайнствения
дух, пазител на мястото – неразривна част от детската улична култура в онези
времена.
„Всичко, което изпитах по-късно в живота си, вече се беше случвало в Русе”, пише
Елиас Канети, когато описва колко е бил привързан към този град през ранното си
детство. Той разказва за разнообразните и интересни случки, съпътствали детските
му години и как именно преживяното в този период го е формирало като човек и
личност.
Канети е удивен колко много неща могат да бъдат определени от съвременното
дете като „отегчителни и скучни”. И съвсем не е неочаквано, че един млад човек,
който изучава света, използвайки единствено търсачката на компютъра си, остава
безразличен към заобикалящата го жива природа.
Ричард Лоув е виден защитник на теорията за зависимостта на човешкото
поведение от околната среда. Ето какво казва той за отегчението и скуката: „В
средните векове, когато някой изглеждал продължително време меланхоличен и
отегчен, се смятало, че той е обсебен от ацедия – опасна форма на духовно
отчуждение, сатанински инструмент, който тласка човека към отхвърляне на света
и неговия създател.
Повечето експерти в наши времена са съгласни с това, че дори в ранна възраст
децата правят разлика между фантазия и реалност. Тези, които използват само
играчки, предназначени да ги „обучават”, си остават в царството на реалността. И
все пак, децата имат нужда да фантазират. Природата, от която неразделна част е и
градската среда, дава необятни възможности за това. Все повече са изследванията в
тази област, които недвусмислено показват, че непрекъснатият контакт с
природата възпитава творческо мислене и по този начин помага на детето да се
представя по-добре в училище.
Еквилибриум създаде сензорна градина за седемте малчугани, които живеят в
Центъра за настаняване от семеен тип, по-известен сред общността като Розовата
къща. Чрез подходящ творчески дизайн и без да е необходима голяма площ, може
да бъде създадено пространство, максимално близко до естествената природна
среда, предлагащо широк спектър от сензорни усещания за хора с увреждания. За
създаването на сензорна градина не е необходимо скъпо и специално проектирано

за целта оборудване. Красотата на това съоръжение идва от подходящата
аранжировка на елементи от естествени материали, имащи разнообразно
приложение, така че, в завършения му вид, те да пресътворят всичко онова, с което
Майката Природа щедро би дарила такова малко кътче от Земята.
В наши дни културата на младежите е продукт на широкото влияние на медиите.
Младите хора консумират наготово поднесена информация от всякакво естество,
вместо да използват собственото си въображение. „Кока Кола - Пъф Деди - Хари
Потър” инвазията окупира с бързи темпове територията на нашите деца, а ние, все
по-притеснени
за
благополучието
на
потомството
си,
проявяващи
свръхбдителност, обхванати от неоправдана подозрителност помежду си,
забравяме за съществуването на добрите стари къщи, населени с духове,
скривалищата и тебеширените йероглифи по паважа.
На въпроса защо е решил да атакува Еверест, алпинистът Джордж Малори
отговорил: „Защото той съществува”. Едно дете ще се покатери на дървото, просто
защото дървото е там, „изпречило” се на пътя му. Освен ако... същото това дете не
е предварително наплашено от последствията, които тази постъпка би имала – да
се нарани, например (което е малко вероятно!). Или пък ако изневиделица се
появи някой от цялата армия възрастни, които си умират да дават акъл, да
мърморят и да развалят забавленията на децата. (Последното е много вероятно!)
Изключително благодарни сме на талантливата британска илюстраторка Ема
Меткалф, която ни даде разрешението си да използваме нейното произведение в
контекста на едно събитие на „Еквилибриум”. Ема описва дървото като
„катерушка, създадена от природата”.
Дами и господа, време е за игра!

